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Ontwikkelingen in de overheidsinvesteringen

D

e figuur geeft vier maatstaven voor de omvang van overheidsinvesteringen weer. De overheid bestaat bij alle vier
maatstaven uit de totale overheid, oftewel de centrale
overheid, lokale overheden en socialezekerheidsfondsen tezamen.
De bruto-investeringen (lijnen, gemeten op de linkeras) zijn een maatstaf voor de groei van de publieke kapitaalgoederenvoorraad, zonder
dat er rekening is gehouden met het feit dat afschrijvingen de waarde
van die voorraad verminderen. De netto-investeringen houden wel rekening met de waardevermindering door afschrijving en zijn zodoende
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een maatstaf voor de waardetoename of -afname van de publieke kapitaalgoederenvoorraad. De publieke kapitaalgoederenvoorraad bestaat uit activa die meer dan één jaar worden gebruikt in het productieproces en die tot stand zijn gekomen door publieke investeringen.
Het effect van de crisis is bij de bruto- en netto-investeringen duidelijk zichtbaar. Vanaf 2005 is er sprake van een stijging, na 2009
is er een permanente daling. In 2014 liggen de bruto-investeringen
op het niveau van rond het jaar 2001. De netto-investeringen waren nog niet eerder zo laag als in 2014, waardoor de waarde van de
publieke kapitaalvoorraad nog maar net op peil wordt gehouden.
De bruto- en netto-overheidsinvesteringen als percentage van het bbp
bevestigen deze patronen (kolommen, gemeten op de rechteras). Er is dus
geen sprake van teruglopende investeringen, alleen omdat het bbp lager is.
Op basis van deze cijfers kan geen conclusie worden getrokken over het
gewenste niveau van overheidsinvesteringen. De een zal hierin het risico
zien dat de overheid te veel kortetermijnbeleid voert en bezuinigt, een
ander ziet de kans om bij overheidsinvesteringen overbodige uitgaven te
beperken. ■ BERT HOF (SEO ECONOMISCH ONDERZOEK)
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De risico-inschatting van beleggingsproducten

C

rowdfunding is een nieuw financieel product. De tijd moet
nog uitwijzen hoe groot de daadwerkelijke risico’s zijn, zoals
het aandeel niet-afgeloste leningen.
Ruim 900 investeerders gaven in een online-enquête van de AFM en
vijf crowdfundingplatformen aan hoe groot zij het risico inschatten
dat ze een (groot) deel van de inleg kwijtraakten voor vijf verschillende
beleggingsproducten (figuur). De geënquêteerden investeren in een
of meerdere crowdfundingprojecten waarbij een rendement in geld in
het vooruitzicht wordt gesteld. De helft van de geënquêteerden in deze
steekproef belegt ook zelfstandig – zonder advies of vermogensbeheer
– in andere producten en een op de zes belegt niet naast crowdfunding.
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De risicobeoordeling van crowdfundingprojecten komt redelijk overeen
met die van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen. 24 procent
beoordeelt investeren in crowdfundingprojecten als een groot of zeer
groot risico en 39 procent beoordeelt het risico als klein of zeer klein. 21
procent vindt investeren in een beleggingsfonds een groot of zeer groot
risico terwijl 21 procent hier een klein of zeer klein risico in ziet. Het
risico van beleggen in aandelen uit de AEX en Turbo’s wordt hoger ingeschat, respectievelijk 41 procent en 73 procent vindt het risico groot of
zeer groot. Daarnaast beoordeelt 39 procent het risico van investeren in
crowdfunding als klein of zeer klein tegenover 6 procent bij Nederlandse
aandelen. Investeren in Nederlandse staatsobligaties wordt als minst riskant gezien: 75 procent beoordeelt dit als een zeer klein risico.
Deze risico-inschatting wordt gedeeld door de particuliere beleggers uit
de AFM Consumentenmonitor 2013. Uit een representatieve steekproef
van 682 particuliere beleggers kwamen dezelfde risico-inschattingen van
deze beleggingscategorieën – exclusief crowdfunding – naar voren.
■ DAVID MINTJES, STEFANIE DE BEER EN WILTE ZIJLSTRA (AFM)
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Bron: AFM uitvraag samen met crowdfundingplatformen, voorjaar 2016

Jaargang 101 (4740) 11 augustus 2016

567

